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I årene 2016-2019 har Næstved Kommune 

initieret et læringsløft. Initiativet er "nansie-

ret dels af Næstved Kommune og dels af A.P 

Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 

Fond til almene Formaal.

Projektet skal give skolerne et læringsløft, 

der kan mærkes, og løfte elevernes faglige 

niveau betydeligt. Det betyder, at lærerne og 

pædagogerne får kurser i Målstyret under-

visning, i Klasseledelse og i Inkluderende dif-

ferentieret undervisning i løbet af de tre år, 

projektet løber.

Projektet er blevet samlet til et fælles, kom-

munalt projekt ud fra resultaterne af nogle pi-

lotprojekter, som har kørt i kommunen. Målet 

med disse pilotprojekter var at øge lærernes 

kapacitet i at træne feedback til kollegerne.

Pilotprojektet gav gode resultater, hvoref-

ter det blev samlet til dette førnævnte fælles-

kommunale projekt.

God kompetenceudvikling

I den anledning er Deres udsendte taget til 

Næstved for at tale med kommunale repræ-

sentanter om, hvorledes projektet nu, hvor 

man er igennem 2/3 af forløbet, spænder af.

Denne tidlige onsdag morgen skal under-

tegnede møde Pia Kristensen, som er konsu-

lent i Center for uddannelse, medlem af pro-

jektgruppen Henriette Hansen fra Susåskolen, 

som er læringsagent, og Thomas Kruse, som 

er pædagogisk leder på Lille Næstved Skole – 

Afd. Herlufsholmvej.

Vi kommer i løbet af samtalen ikke ind på 

de mere speci"kke dele af projektet. Vil man 

vide nærmere herom, bør man følge dette 

link www.naestved.dk/Borger/SkoleUddan-

nelse/Laeringsloeftet.aspx. 

I virkeligheden har projektet været i stø-

beskeen allerede fra 2012, og det viste sig, at 

udviklingsbestræbelserne i Næstved passede 

"nt med intentionerne i den skolereform, 

som blev vedtaget året efter og skudt i gang 

i august 2014.

- Grundlæggende beviste pilotprojek-

terne, at arbejdet med aktionslæring, som er 

et nøgleomdrejningspunkt for os, førte til en 

god kompetenceudvikling hos vore lærere, si-

ger Thomas Kruse, som fortsætter: 

- En central del af projekterne var feed-

back på egen praksis, og det viste sig, at man 

igennem dette værktøj virkelig kunne give det 

ønskede løft. Det er vigtigt i hverdagen, at 

medarbejderne bliver såvel set som anset for 

det, de kan.

Læringsagenter

I 2016 løftedes pilotprojekterne så til et fæl-

les kommunalt plan. Det forløb dog ikke uden 
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I løbet af de tre år, det 

fælleskommunale projekt 

løber, kommer lærerne og 

pædagogerne igennem 

kursusforløb i Målstyret 

undervisning, i Klassele-

delse og i Inkluderende 

differentieret undervis-

ning.
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problemer, fordi der samtidig blev foretaget 

en del skolesammenlægninger, hvilket gav 

anledning til nogle kulturelle ængstelser. Nye 

skoler, nye kolleger skabte modstand og no-

gen nervøsitet. Og så skal man dertil med-

tænke, at dette fulgte på bagkanten af kon-

#ikten i 2013.

- Uddannelsen, som projektet medførte, 

#yttede for lærerne fokus til en løsningsorien-

tering fra en problemorientering, fortæller Pia 

Kristensen og uddyber:

- Fokus lå i at opbygge tillid til og mellem 

lærerne. Vi besluttede derfor at uddanne læ-

ringsagenter, velvidende at det i begyndelsen 

kunne skabe nogen nervøsitet. Men tanken 

var, at læringsagenter skulle skabe deres do-

mæne, hvor det var ok, at de var der.

- Deres opgave var ikke at kontrollere, men 

at skabe tryghed, og efter nogen begynder-

nervøsitet kan lærerne se, at læringsagenter-

ne faktisk gør nytte.

- Ja, alle skal deltage, alle skal modtage 

feedback på deres praksis. Det er ganske en-

kelt en del af en ny kulturel udvikling, supple-

rer Thomas Kruse.

- Også hos lederne er det en fuld og fast 

opfattelse, at det er sådan, det skal være. Der 

skal være samtidighed, og der skal være læ-

ring af og med hinanden. Allerede et år inde i 

projektet oplevede 80 % af lærerne feedback 

som noget positivt, fortæller Pia Kristensen.

Praksisnær og naturlig feedback

- Det er den kultur, vi ønsker os. Vi skal lære, 

at feedback er gavnligt på alle niveauer. Den 

skal kunne gå ”begge veje” og hele vejen. Når 

vi bliver bedre til det, kunne også feedback 

fra eleverne blive en gavnlig del af hverdagen. 
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Endvidere tænker vi os, at vi gerne 

vil have den til at virke også i møde-

strukturen, siger Thomas Kruse.

- For at opnå den ønskede didakti-

ske udvikling, vil det nødvendigvis med-

føre en del praksisændringer på alle planer. 

F.eks. samarbejdet mellem forvaltning og sko-

leledelse, føjer Pia Kristensen til og fortsætter:

- Det handler også om, at ledelserne på 

skolerne stiller krav om, at møderne i skoler-

nes professionelle læringsfællesskaber hand-

ler om didaktik og om resultater af kerneop-

gaverne.

- Om, at de pædagogiske ledere og læ-

ringsagenterne træner medarbejderne i at 

anvende læringsfremmende elementer fra 

skoleudviklingsmodellen, og at medarbejder-

ne i løbet af projektet bliver dygtigere til at 

give eleverne læringsfremmende feedback, så 

disse bliver mere bevidst lærende.

- Feedbacken skal være praksisnær og en 

naturlig del af hverdagen. Den skal være mu-

lig, realistisk og relevant. Det var naturligvis 

ikke noget, læringsagenterne kunne fra star-

ten, så derfor var Professionshøjskolen Absa-

lon koblet på, så feedbacken fra begyndelsen 

kom udefra, forklarer Henriette Hansen.

Fælles i forskelligt tempo

- Men snart opstod ønsket om, at opgaven 

skulle løftes af os selv, selv om det betød 

bekymringer både fra de medarbejdere, der 

skulle modtage feedback, og fra dem, der 

skulle yde den. Ord og begreber som empati 

og dette ”at kunne gå i folk med træsko på” 

og tillid blev helt centrale. Der var virkelig tale 

om en organisatorisk kompleksitet.

- Ja, samtidig med dette, skal man forstå, 
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Pædagogisk leder Thomas 

Kruse fortæller, at det 

handler om at lære, at 

feedback er gavnligt på alle 

niveauer, og det skal kunne 

gå ”begge veje” – også 

feedback fra eleverne kan 

blive en del af hverdagen.


